
Představujeme šPičky rockové scény

Organizátoři si od samého vzniku dali za cíl 
postupně představit celou rockovou špičku 
české hudební scény. A to počínaje legenda-
mi ,,zlaté hudební éry“ s kořeny poctivé muziky 
osmdesátých a devadesátých let, která se stala 
inspirací pro celou generaci jejich fanoušků.  
A stejně tak pro celou nastupující generaci  
odhodlaného a energického mládí. Složení  
kapel je i pro letošní pátý ročník jedinečné,  
nejde proto snad ani nikoho vyzdvihovat.  
Věříme, že si v programu každý najde svou 
,,srdcovku“ a celý rockový maratón se stane  
nezapomenutelnou zábavou od první do po-
slední minuty.

doProvodný Program 

Ani letos nebude chybět již tradiční soutěž 
o divácky NEJúspěšnější kapelu, pro kterou 
zdomácněl název ,,Kuličková soutěž“. Každý  
z účastníků obdrží hlasovací kuličku, kdy kaž-
dá kulička znamená jeden hlas. Kapela s nej-
větším počtem odevzdaných hlasů (kuliček)  
získává prestižní festivalovou cenu, což je soška 
se symbolem festivalu. Tu pro výherce zhotovi-
la dílna jedinečné Střední průmyslové školy ka-
menické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší, 
autorkou díla je akademická sochařka Dagmar 
Štěpánková. Dále nebude opět chybět soutěž 
o NEJoriginálnější FANS KLUB (dvojice až troji-
ce účastníků festivalu). Jako každý ro(c)k i letos 
se uskuteční vyhlášení vítězů soutěží v průbě-
hu sobotního večera.
Ovšem již v pátek budou uspořádány soutě-
že pro nejmenší návštěvníky, kteří za odměnu  
získají známé Hořické trubičky. Celý festival 
bude opět provázet doprovodný program, 
včetně autogramiády a osobitého fotografo-
vání s účinkujícími interprety, kteří jsou vám  
na tomto festu blízko jako málokde jinde. 

těšte se na letošní novinky

První z novinek je ladění image areálu (místa 
konání festivalu) do určitého stylu. Nachází-
me se v městě kamenné krásy, generálním 
partnerem je navíc firma DEK STONE přírodní  
kámen. Tím stylem proto nemůže být nic jiného,  
než právě jeho stylizace do kamene. Ten se 

objeví v materiálech tvořících kulisu kolem 
podia, nově bude vztyčena (prozatím pětime-
trová) maketa obelisku, který bude lemován 
vlajkami účinkujících kapel. Při pátém ročníku 
poprvé vydáváme tento festivalový zpravodaj, 
ve kterém chceme především vyjádřit poděko-
vání všem partnerům. Bez nich by byl rockový  
festival pouhým snem, a právě díky partne-
rům se tento sen změnil ve skutečnost. Navíc 
zpravodaj přináší účastníkům festivalu pře-
hledné informace o programu a důležitý servis  
k veškerému dění. Dozvíte se také o novinkách 
pátého ročníku, mezi které patří bezesporu 
výhody pro držitele vstupenek z předprodeje.  
Mají totiž možnost využít řadu dohodnutých 
slev na nejrůznější zážitkové aktivity a drobné 
nákupy. Jejich přehled najdete uvnitř zpravo-
daje. 

služby na šPičkové úrovni

Jednou z činností, na kterých si organizáto-
ři dávají opravdu záležet, je pestrost a kvalita 
poskytovaných služeb. I letos si budete moci 
pochutnávat na grilované kýtě či grilovaném 
kolínku, v nabídce budou obří burgery, klobá-
sy i langoše, stejně jako speciality Asia bistra.  
V provozu bude NON STOP stánek s prodejem 
koblih, koláčů a dalšího pečiva, včetně několi-
ka druhů polévek, takže budete mít zajištěnou 
dobrou snídani i třeba pozdní večeři. V celém 
areálu je samozřejmostí také velký výběr ná-
pojů. Připraveno je devět stanovišť od párty 
stanu přes menší „osvěžovny“. Pivní stany jsou 
vybaveny vysoce výkonnou technikou, bez sy-
cení CO2. Ani letos nebudou chybět přitažlivé 
hostesky s celým Jagermaister týmem, těšit se 
můžete také na pestrý výběr míchaných nápo-
jů, medovinu, nealkoholické nápoje či kavárnu 
s pestrým výběrem kvalitních káv. Navíc zde 
letos přibude i vinotéka. 

užijte si dva dny skvělé zábavy!

Závěrem je možné dodat jen to, že organizá-
toři rock festu jsou svým způsobem „šílenci“. 
Vždy po celý rok s velkým nasazením připravují 
akci, jejíž výsledek je odvislý na jednom z ne-
ovlivnitelných vlivů, jakým je počasí. Je to prý 
jako hrát ruskou ruletu. Zatím jim štěstí přeje, 

což dokazuje i stále více fanoušků, kteří přijíž-
dějí doslova ze všech koutů celé České repub-
liky. Návštěvníci festivalu jezdí do Hořic opako-
vaně podle jejich slov pro úžasnou atmosféru, 
kterou mnozí hodnotí jako sen, ze kterého se 
nechtějí probudit. Na rockový svátek se sjíž-
dějí doslova všechny generace a stále častě-
ji celé rodiny, které to pojímají doslova jako 
příležitostí pro malou dovolenou. Nesmíme 
však opomenout i místní fanoušky a příznivce,  
kterým patří obrovský dík za to, že festival při-
jali s pochopením a nadšením. Jak sami říkají, 
pro Hořice - město kamenné krásy, motocyklo-
vých závodů a výroby Hořických trubiček před-
stavuje tato dnes již tradiční hudební akce mi-
mořádné oživení. 

Přejme proto všem návštěvníkům, hudeb-
níkům a celému festivalu krásné počasí, 
pořadatelům a organizátorům držme palce,  
aby jim vše vyšlo tak, jak si předsevzali.  
nenechte si tuto skvělou příležitost k zába-
vě ujít a určitě dorazte! čeká na vás spousta  
radosti a skvělých zážitků.

realizační tým 2016 

cena: zdarma                                                        22. - 23. 7. 2016                                            sPeciální vydání

zveme vás na FesŤák!
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| důležité kontakty | kdo se o vás bude letos starat | 
PřeHled slev Pro držitele vstuPenek z PředProdeje 

vážené dámy, vážení pánové, jménem kulturních činovníků si vás 
dovolujeme pozvat k letnímu poslechu hudby… uf, tak to je příšerné 
pozvání na opravdu skvělej fesťák. Proto ještě jednou: Pokud vám 
koluje v žilách rocková krev a nezapomněli jste, jak chutná zábava 
plná života, neváhejte včas dorazit do Hořic v Podkrkonoší na tradič-
ní hudební festival. mnozí Hořičáci, zejména pak ti mladší, naříkají, 
že zde schází pořádné kulturní vyžití. není to ale pravda, stačí se jen 
rozhlédnout a včas zaznamenat různé akce, ke kterým bezesporu 
patří i the legends rock Fest! a co vás na tomto festivalu letos čeká? 

t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t + w w w . t h e l e g e n d s r o c k f e s t . c z

Ani se tomu nechce věřit, že letos proběh-
ne už 5. ročník The Legends Rock Fest  
v Hořicích. Za čtyři ročníky, které jsou již 
minulostí si zaslouží pořadatelé velkou 
pochvalu za perfektně připravené zázemí, 
výběr kapel a v neposlední řadě za velmi 
dobrou propagaci Hořic v Podkrkonoší. 
Věřím, že si účastníci letošního ročníku 
opět užijí tu správnou rockovou atmosfé-
ru, odvezou si nezapomenutelné zážitky,  
a že se v Hořicích znovu někdy potkáme. 
Vždyť kromě kvalitní kultury u nás máme 
co nabídnout! Tak „Přijďte pobejt“.

Aleš Svoboda - starosta

slovo 
starosty
města Hořice



První ročník 2012 
zkouška „nebes“ 

První kroky vedly za osobami „ovládajícími“ 
místní kulturu. Čekali jsme pomoc a pár  
dobrých rad do začátku. Ovšem náš nápad se 
jim zdál naprosto šílený. Zkrátka namísto rad 
jsme se setkávali jen s problémy. Stejně jsme 
pochodili i na radnici s žádostí o finanční  
příspěvky. Hudební festivaly rockového ražení 
zřejmě nespadají do oblasti kulturního dění, 
takže nakonec se nám podařilo „vyprosit“ ales-
poň 5000 Kč. Škoda, že městští radní mají 
krátkou paměť, možná by se mohli chytit  
za nos při pomyšlení, kolik prostředků před ně-
kolika málo lety „přihrál“ do obecní kasy hlavní 
organizátor a zakladatel dnes již tradičního 
rockového festivalu Zdeněk Lhota. Po dobu 
mnoha let se totiž v rámci samosprávy města 
Hořice intenzivně angažoval v komisi na pod-
poru sportu a tělovýchovy. V době aktivní  
činnosti ve veřejné sféře se mu na konkrétní 
rozvojové projekty podařilo pro Hořice  
v Podkrkonoší zajistit bez mála 40 miliónů  
korun! No a jak sám říká, „V českých poměrech 
musí být bohužel každý dobrý skutek po záslu-
ze potrestán…“ 

Čas běžel a přípravy se musely rozjet naplno. 
Peníze sice nebyly, zato úzký tým organizátorů 
měl již bohaté zkušenosti s většími akcemi. 
Skočili do toho rovnýma nohama a deset mě-
síců usilovné práce nakonec gradovalo prvním 
ročníkem The Legends Rock Fest. Ovšem  
nastal den D a zdálo se, že se vše spiklo proti 
festivalu. Několik dní před zahájením se zatáh-
lo nebe a déšť nelítostně kropil celý areál. 
Předpovědi počasí nevěstily nic dobrého  
a bohužel se naplnily. Noc před vypuknutím 
festivalu se strhla doslova průtrž provázená  
silným vichrem. Ráno byl celý areál zaplaven 
vodou a většina stánků to šeredně odnesla.  
Organizátoři to ale nevzdali i díky Luboši  
Suchánkovi z regionálně nejznámější kapely 
Komunál, který jim vzkázal: „Podobných situa-
cí jsem již zažil bezpočet. To se prostě občas 
stává, že vám počasí nejde na ruku. Pracujte  
na všem dál podle plánu a v 17 hodin to spusť-
te. Ono se to nějak vystříbří…“ A tak byl první 
ročník The Legends Rock Fest zahájen na mi-
nutu přesně. 

Počasí se nakonec trochu umoudřilo a festival 
dopadl podle návštěvníků na výbornou. Kapely 
to nevzdaly a předvedly se tak, jak se sluší  
na každém správném rockovém „mejdanu“, 
ovšem účastníků nebylo kvůli již uvedeným je-
vům tolik, kolik bychom si přáli. Takže finanční 
ztráta byla téměř zničující! Co však bylo důleži-
té, všichni, kteří dorazili, si festival maximálně 
užili. Dokonce i interpreti si fest pochvalovali  

a nešeřili uznáním. Za všechny účinkující  
to nejlépe shrnula Lucie Roubíčková z kapely 
Black Bull: „Je to pro vás evidentně zkouška  
z nebes, ti nahoře vás zkoušejí, co vydržíte.  
Je jen na vás, zda se necháte zlomit a padnete 
na kolena, nebo se vztyčenou hlavou půjdete 
dál.“ A to se také stalo, o odhodlání pokračovat 
do dalšího ročníku nikdo ani na minutu neza-
pochyboval. „Logem 1. ročníku se stal hrající 
smrťák a skutečně s trochou nadsázky vše  
připomínalo, jakoby se organizátorům podaři-
lo projít soutěsku smrti a přežít vlastní pád,“ 
trefně konstatoval hlavní pořadatel Zdeněk 
Lhota. Krátce po festivalu začaly přípravy  
na druhý ročník. 

druHý ročník 2013 
s Pevnou Půdou Pod noHama

První změna 2. ročníku The Legends Rock Fest 
se týkala termínu jeho konání. Zatím co první 
ročník se uskutečnil na přelomu srpna a září,  
2. ročník se přesunul na třetí červencový týden. 
Také došlo k objevení grafika, kterým se stal  
šikovný a obětavý Ivo Vičar. Jeho rukopis a cit 
pro rockovou grafiku se pozná na každém  
průvodním a propagačním materiálu. 

Podařilo se zajistit pro akci silnější zastoupení 
partnerů, bez kterých by to zkrátka nešlo.  
Absolutně nejdůležitějším bylo strategické 
partnerství a spolupráce s Nadací ČEZ (pro-
gram na podporu regionů) a generální part-
nerství Skupiny ČEZ. Stejně důležitým se stalo 
hlavní partnerství s firmou DEK STONE  
přírodní kámen s.r.o., konkrétně s majitelem 
DEK STONE Jindrou Horákem. 
Připomeňme také, že součástí programu je  
od počátku soutěž o divácky nejúspěšnější  
kapelu. Při prvním ročníku vyhrála kapela  
Komunál a při druhém kapela Škwor. Počasí 
tentokrát nezklamalo a účastníci si užili  
rockový festival s neopakovatelnou atmosfé-
rou. A tak se druhý fesťák stal obrovským  
povzbuzením k přípravě 3. ročníku. 

třetí ročník 2014 
Festival objevují Fanoušci z celé čr

Díky příznivcům festivalové zábavy se informa-
ce o The Legends Rock Fest šíří rychlostí blesku 
a již téměř s ročním předstihem projevují  
zájem o akci fanoušci z celé republiky. 
Pro 3. ročník je vyrobena zbrusu nová originální 
cena pro divácky nejúspěšnější kapelu, o je-
jímž přidělení nerozhoduje nikdo jiný než  
fanoušci. Tato cena v podobě rockového sym-
bolu vzniká na půdě hořické Střední průmyslo-
vé školy Kamenické a sochařské. A to přede-
vším díky pochopení ředitele Josefa Moravce. 
Autorkou vítězné ceny se stává akademická 
sochařka Dagmar Štěpánková. 

Z hlediska spolupráce s naším festivalem  
nesmíme opomenout také výrobce Hořických 
trubiček a nedaleký Novopacký pivovar.  
Bez takovýchto opor nelze o uspořádání festi-
valu ani uvažovat. Třetí ročník se stal jedineč-
ným pokračováním ročníku druhého. Vítěznou 
kapelou (byť těsně před Škworem) se pro rok 
2014 stala skupina Dymytry. 

čtvrtý ročník 2015 
s novou image 

První věcí, která hned u vstupu nemohla niko-
mu uniknout, se stala řada novinek v podobě 
inovované image celého festivalového areálu. 
Poprvé byla například instalována nová vstup-
ní brána. Kolem podia pak kulisa o ploše  
60 m2, která dává nepřehlédnutelně vyniknout 
celé hudební produkci. V areálu jsou dále  
instalovány tři stojany s několika stovkami foto-
grafií z předchozích ročníků, které připomínají 

minulé roky, navozují tu správnou atmosféru  
a jsou jakousi předzvěstí pro nové zážitky.  
Město Hořice v Podkrkonoších se také poprvé 
stává významným partnerem festivalu. Cenu 
pro divácky nejúspěšnější kapelu obhajuje  
a opět si ji odváží kapela Dymytry. 

Všichni členové realizačního týmu se stále více 
profesionalizují. Návštěvníci si pochvalovali  
výběr kapel, pestrost a kvalitu všech služeb,  
čistotu sociálního zázemí, stanové městečko  
a parkování zdarma, zajištění profesionální 
bezpečnostní a zdravotní služby, možnost  
koupání, nízké ceny, příjemný a vstřícný perso-
nál v krásném a pohodovém prostředí. Mnozí  
z účastníků, doslova ze všech koutů republiky, 
si jej pro jeho atmosféru pochvalovali jako nej-
vydařenější festival s českou muzikou. 

Pátý ročník 2016
tHe legends rock Fest 
mezi toP 4 Festivaly v celém kraji 

The Legends Rock Fest se za dobu svého trvání 
a jeho zaměřením zařadil do první čtveřice 
venkovních hudebních festivalů pořádaných  
v Královéhradeckém kraji. Mezi největší patří 
nepochybně Rock for People v Hradci Králové, 
Trutnoff Open Air v Trutnově – oba spíše multi-
žánrové. Dále metalový festival světové úrovně 
Brutal Assault pořádaný v Josefově. 
The Legends Rock Fest pořádaný v Hořicích  
v Podkrkonoší postupně všem fanouškům 
představuje přední kapely české rockové scé-
ny, včetně jejich originální tvorby. Současně 
dává šanci zahrát si před výborným publikem  
i méně známým, leč jedinečným kapelám,  
kterých je v ČR skutečně mnoho. Stejně jako 
každý rok, i pro pátý ročník se organizátoři  
budou snažit představit řadu novinek. První  
z nich bude inovovaná image celého festu.  
V logotypech areálu, který stále více směřuje  
k nezaměnitelnému stylu a který by měl místu 
konání vtisknout určitý nový náboj, se poprvé 
objeví křídla. Poprvé bude vztyčena ,,prozatím“ 
pětimetrová maketa obelisku, který již od dob 
starého Egypta symbolizuje energetický  
význam, obrození a stabilizující sílu. Na obelis-
ku bude umístěn model orla symbolizujícího 
vizi a sílu. Tento orel vzniká opět díky skvělé  
spolupráci se SPŠ Kamenickou a sochařskou  
v Hořicích. Vzhledem k tomu, že minulý rok se 
stala divácky NEJ úspěšnější kapelou skupina 
Dymytry, letos se dá v tomto směru očekávat 
mezi fanoušky doslova tuhý boj! Nezbývá,  
než si přát, aby nám opět bylo počasí nakloně-
no a vše organizačně klaplo. Ať si návštěvníci  
5. ročníku The Legends Rock Fest odnesou ty 
nejlepší zážitky ze skvělé zábavy a ať jim zde 
získaná pozitivní energie dlouho vydrží – nejlépe 
zase do dalšího ročníku rockového festivalu  
v Hořicích v Podkrkonoší.

2 + the legends rock fest zpravodaj

jak to všecHno začalo a jak to Pokračuje
téměř před šesti lety byl na kousek čistého papíru napsán název do té doby neexistujícího rockového festivalu: „the legends rock Fest“. 
Prvotní myšlenka se stala záhy skutečností a dnes se koná již pátý ročník festivalu, který se zařadil mezi čtyři největší obdobné hudební 
akce v celém královéhradeckém kraji. navíc si the legends rock Fest získal příznivce nejen v celé republice, ale na akci přijíždějí návštěv-
níci i ze zahraničí. a jaká byla cesta od prvního nápadu k dnešnímu pátému ročníku? 

www.thelegendsrockfest.cz

LEGENDY OŽÍVAJÍ v jedinečném prostředí autokempu „U VĚŽE“.
N e o p a k o v a t e l n á  a t m o s f é r a  a  n e v š e d n í  z á ž i t k y !
p r o  p r v n í c h  1 0 0  s  l í s t k e m  z  p ř e d p r o d e j e  d á r e k
n o v é  d i v á c k é  s o u t ě ž e  |  s o u t ě ž  o  N E J  K I S S  m a k e - u p
soutěž o NEJ kapelu  |  autogramiády  |  doprovodný program
Změna programu,  termínu a  místa  konání  vyhrazena .

ŠKWOR | KOMUNÁL

CITRON | DYMYTRY
ABRAXAS |        NOID   | MERLIN | NVÚVA
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MEMPHIS | BLACK BULL | SILENT SESSION

w w w. t h e l e g e n d s r o c k f e s t . c z

cena na místě: pátek 220,- Kč
cena na místě: sobota 330,- Kč  

cena na místě: 
oba dny  

JIŽ BRZY! JSTE PŘIPRAVENI? 
420,-

Kč

CZK

THE LEGENDS

L I V E     L O A D

HARLEJ    ARAKAIN    DYMYTRY
WALDA GANG    DOGA    ALEŠ BRICHTA PROJECT

MILOŠ DODO DOLEŽAL    TRAKTOR     KOMUNÁL

DEBUSTROL     DEBILL HEADS     FIVE O‘CLOCK TEA     BLACK BULL     RAIN     FÉNIX

VSTUPENKA Z PŘEDPRODEJE ZAHRNUJE:  PRVNÍCH 100 ÚČASTNÍKŮ NA POKLADNĚ OBDRŽÍ NAVÍC FESTIVALOVOU KŠILTOVKU S VYŠÍVANÝM LOGEM 
A JUBILEJNÍ FESTIVALOVÉ NOVINY S PRŮVODCEM A ŘADOU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ  /  KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ PAMÁTEČNÍ LÁTKOVÝ ID NÁRAMEK 
S LOGEM FESTIVALU  /  ŘADU SLEV A VÝHOD PRO DOPROVODNÉ AKTIVITY: KOUPÁNÍ, ZÁBAVNÝ PARK, HOŘICKÉ TRUBIČKY AJ. OD NEDĚLE DO NEDĚLE 
SE SLEVOU NEJMÉNĚ 10 %  /  V CENĚ VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI PARKOVÁNÍ A STANOVÉ MĚSTEČKO ZDARMA

LIMITOVANÁ SÉRIE VSTUPENEK ZA AKČNÍ CENY NYNÍ V PŘEDPRODEJI

PRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP,  MLÁDEŽ DO 17 LET A STUDENTY SLEVY /  DĚTI  DO 125 CM ZDARMA

v dárkovém setu 480,-
Kč

CZK

do 1. 7. 2016 530,-
Kč

CZK

cena na místě 580,-
Kč

CZK

pátek 350,-
Kč

CZK

sobota 370,-
Kč

CZK

ZMĚNA PROGRAMU, TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ VYHRAZENA

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM / SKVĚLÉ ZÁZEMÍ / JEDINEČNÉ PROSTŘEDÍ / NEOPAKOVATELNÁ ATMOSFÉRA

t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t + w w w . t h e l e g e n d s r o c k f e s t . c z + t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t
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ARAKAIN | DEBUSTROL

ŠKWOR | DYMYTRY

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS

KOMUNÁL | K2 | EPITAF

MILOŠ DODO DOLEŽAL | PUMPA
JANESESSION | BLUE ROCKET | ORIENT
NOBODY KNOWS | BITCH´N´CHIPS | THE AGONY 
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v síti www.ticketpro.cz do 30. června 420 Kč  |  na místě 490 Kč  |  pátek 290 Kč  |  sobota 330 Kč

moderuje: Blanka Malá  |  neopakovatelná atmosféra a nevšední zážitky  |  pro prvních 100 na pokladně s lístkem z předprodeje FEST DRES dárkem
soutěž o NEJ KAPELU  |  autogramiády  |  soutěž o NEJ model květinové generace HIPPIES  |  divácké SOUTĚŽE o „zážitkové dárky“
další atraktivní doprovodný program |  ukázky vozidel CABRIO KLUB ČR  |  v blízkém okolí možnost využití cca 450 lůžek v chatkách
                                    k dispozici stanové městečko a parkování zdarma  |  změna programu, termínu a místa vyhrazena

w w w.t h e l e ge n d s ro c k fe st .cz

THE LEGENDS
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KREYSON | CITRON | DOGA

KRUCIPÜSK | DYMYTRY | KOMUNÁL

TITANIC | MOTORBAND | TRAKTOR | MERLIN

DANIEL KROB | DESTROYSELF | F�TTUS | MATA HARI | ENO� GAY | ALŽBĚTA

PRO PRVNÍCH 100 FANOUŠKŮ NA POKLADNĚ S LÍSTKEM Z PŘEDPRODEJE DÁREK FEST KŠILTOVKA + NOVÉ CD OD DANIELA KROBA / HLASOVÁNÍ DIVÁKŮ 

V SOUTĚŽI  O NEJ KAPELU / SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ FANS CLUB KAPELY (TROJICE)  / DALŠÍ DIVÁCKÉ SOUTĚŽE O ZÁŽITKOVÉ CENY / AUTOGRAMIÁDY /

VYSTOUPENÍ  HOŘICKÝCH MUŽORETŮ ARTROSA / OPEN KVALIFIKAČNÍ TURNAJ V RÁMCI MČR V BUBBLE FOOTBALL 2015 / DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM /

JEDINEČNÝ ZÁŽITEK LÉTA 2015 / UBYTOVÁNÍ V OKOLNÍCH KEMPECH / STANOVÉ MĚSTEČKO A PARKOVÁNÍ ZDARMA /  ZMĚNA PROGRAMU, TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ VYHRAZENA

LIMITOVANÁ SÉRIE VSTUPENEK ZA AKČNÍ CENY NYNÍ V PŘEDPRODEJI  

do 14. července 450,-
Kč

CZK cena na místě 499,-
Kč

CZK pátek 300,-
Kč

CZK sobota 350,-
Kč

CZKPRO DRŽITELE PRŮKAZU ZTP,  MLÁDEŽ DO 17 LET A STUDENTY SLEVY /  DĚTI  DO 120 CM ZDARMA



 

 

the legends rock fest + 322. - 23. 7. 2016

t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t + w w w . t h e l e g e n d s r o c k f e s t . c z + t h e  l e g e n d s  r o c k  f e s t

zdeňku, co vás motivovalo ke vzniku festiva-
lu a jaké byly jeho začátky?

Myslím, že s celou rodinou dokážeme žít  
poměrně aktivní a pestrý způsob života, a to  
i co se týká pracovního nasazení. Není proto 
divu, že při dosažení profesních vrcholů zaží-
vám i spousty radostných okamžiků. Ovšem 
nic není nekonečné, proto vždy hledám cestu 
k novým výzvám. Možná větším, než byly ty 
předchozí. V roce 2010 jsem ukončil jednu  
životní kapitolu a byl čas si položit otázku,  
co dál? 

Mám rád aktivity související s organizací růz-
ných sportovních, společenských či obdob-
ných akcí. Ve svém dosavadním životě jsem  
v tomto směru získal mnoho cenných zkuše-
ností. Organizace takových akcí je příležitostí  
k obrovské tvůrčí seberealizaci. Navíc jsem 
vždy miloval rockovou muziku. Začal jsem uva-
žovat o tom, že by nebylo špatné uspořádat 
rockový festival u nás v Hořicích v Podkrkonoší.  
No a pak již následovala krok za krokem  
realizace prvotní myšlenky. Hned zpočátku 
jsem si byl vědom toho, že organizace festivalu 
je něco, kdy není nikdy nic hotovo, neexistuje 
žádný vrcholový bod, stále se dá něco rozvíjet  
a vylepšovat. Vše začalo doslova od píky  
napsáním názvu na čistý papír „The Legends 
Rock Fest“. Žádný začátek není snadný. Nebyl 
snadný ani v tomto případě. 

měl jste ihned jasno, v jakém duchu festival 
povedete? souvisí to nějak s jeho názvem?

Ano, souvisí. Zažil jsem totiž ještě dobu,  
kdy byla naše země obehnaná jako jedna  
veliká klec ostnatými dráty. I když si i ptáček 
někdy přivykne na svou klec, neboť je jeho ži-
vot možná snadnější, nesvobodnou společnost 
vnímám lidsky jako velmi špatnou dobu.  
Muzika sedmdesátých a osmdesátých let byla 
tehdy něco jako blesk z čistého nebe. Já sám 
jsem tehdy jako …náctiletý vymetl snad každou 
zábavu. Tato doba představovala celosvětově 

,,zlatou hudební éru“. Po roce 1989, když se  
otevřely hranice, se domácí scéna dostala  
tak nějak do ústraní. Hlad po zahraničních  
kapelách byl velký, v jistém smyslu to bylo po-
chopitelné. Ale přitom u nás byla spousta 
opravdu skvělých kapel. Řekl jsem si, že by bylo 
škoda, abychom na to dobré v přemíře zahra-
niční produkce jaksi pozapomněli. Proto také  
v každém programu hořického festivalu najde-
te vždy několik rockových legend. Berte to jako 
návrat ke starým dobrým hudebním kořenům. 
Stejně tak ale jsou zde důležité i mladší a mla-
dé talentované kapely, protože jenom tak 
může zlatá éra českého rocku dosahovat  

skutečného třpytu, který jí poprávu náleží.  
Proto také název festivalu The Legends Rock 
Fest. A kdoví, třeba se náš festival sám jednou 
stane věčně živou legendou. 

nemáte strach z konkurence? vždyť každo-
ročně stále přibývají místa, kde se podobné 
akce odehrávají.

Podíváme-li se na řadu úspěšných festivalů, 
které mají již mezi fanoušky pevné místo,  
zjistíme, že většina z nich vznikala zhruba před 
dvaceti lety. Tehdy nastal v těchto aktivitách 
doslova boom. Od té doby vznikají v celé  
republice každoročně možná stovky podob-
ných akcí. Obvykle se podaří uskutečnit jeden, 
dva až tři ročníky, než pořadatele zmůže ná-
ročná organizace včetně ekonomického zajiš-
tění. Obvykle počáteční nadšení skončí velkým 
zklamáním a nemalými finančními ztrátami. 
Takže, jak velké množství akcí rychle vzniklo, 
tak rychle i zaniká. A konkurence? Tu jsem vždy 
vnímal ryze pozitivně. Konkurence je v princi-
pu veskrze kladná, pomáhá vždy posouvat  
se vpřed. Kde chybí konkurence, nebo kde ji 
ignorují, tam si kopou vlastní hrob. Když u ně-
jaké aktivity zaznamenám pozitivní podnět, 
nechám se rád inspirovat. Máme ale svoji vlast-
ní cestu a tou jdeme. 

nebojíte se, že časem nastane tvůrčí krize  
a dojdou nápady?

Jak jsem předeslal v první otázce, organizovat 
festival přináší obrovskou příležitost k tvůrčí  
seberealizaci. Nikdy nenastane žádný konečný 
stav, vždy je stále co vylepšovat a posouvat.  
Jak přicházíte s novými nápady, hned vás  
napadne příliv několika dalších, co vše by se 
dalo ještě vylepšit. Takže po pravdě otázka  
by neměla znít, jestli bych měl mít obavu  
z nedostatku tvůrčích nápadů, ale naopak,  
jak to udělat, abychom krůček po krůčku  
dokázali alespoň část z nich zrealizovat. Jsem  
v tomto směru rád, že na The Legends Rock 
Fest jeho účastníci neustále nacházejí určité 
přednosti, se kterými se na jiných, třeba  
i tzv. zavedených, festech nesetkají. 

každoroční přípravy festivalu přinášejí  
určitě spoustu zařizování a dalších aktivit.  
je ve vašem okolí dost ochotných lidí? 

Nebýt skvělých a úžasných lidí kolem vás,  
kteří popsanému úsilí pomáhají a podporují 
jej, nebylo by možné o něčem podobném  
vůbec uvažovat. Vše začíná realizačním tý-
mem. Od prvopočátku, tak jako u kterékoli jiné 
aktivity, jsem samozřejmě natrefil na desítky 
jednotlivců, podle kterých by z fleku mohla být 

natočena postava Vocilky z divadelní hry  
Strakonický dudák. Přijdou se slovy, jak jim  
na vás záleží, jak vám chtějí nezištně pomoci. 
Na něčem se dohodnete, pak se ale ukáže,  
že více než pomoc, jsou očekávaná zlatá vejce. 
Když však zjistí, že festival není žádný zlatý důl, 
„spolupráce“ skončí dříve, než mohla začít. 
Stejně tak ale každý rok netrefíte na opravdové, 
jedinečné a nenahraditelné srdcaře. Nejinak  
je tomu s desítkami partnerů, kteří vám nezišt-
ně pomohou. Bez nich by se náklady festivalu 
šplhaly do neufinancovatelné výše. Nešlo by to 
ani bez mnoha finančních podporovatelů,  
kteří nám pomáhají zvyšovat nejen programo-

vou laťku, ale i celkovou úroveň festivalu.  
Je mi potěšením, že tato partnerství jsou stále 
více vnímána jako věc prestiže. A konečně  
musím zmínit i jedinečné fanoušky. Co se týká 
propagace, jenom letáků tiskneme každý rok 
12 000 kusů. Osobně se je snažím distribuovat 
na různé akce a rozdávám je mezi lidmi. Právě 
v této propagaci mi nejvíce pomáhají již  
zmínění fanoušci. Všem za to patří veliký dík,  
je to senzační.

tento rockový festival musí být určitě  
pro město Hořice velkým přínosem. vychází 
vám jeho představitelé trochu vstříc?

Pominu-li to hlavní, tedy propagaci města  
a významné rozšíření kulturní nabídky  
v Hořicích v Podkrkonoší, tak mohu potvrdit, 
že ubytovací kapacity hořických kempů  
i v blízkém okolí jsou před každým festivalem 
již předem z nemalé části obsazené.  
Při hezkém počasí zažívá nedaleké koupaliště 
Dachova či rozhledna Masarykova věž samo-
statnosti rekordní návštěvnost. A úplně stejně 
je tomu ve městě u všech služeb, které mohou 
účastníci akce využívat. Celoroční propagace 
akce samozřejmě přináší užitek i městu  
a povědomí o něm. Jenom u rádia BEAT máme 
na letošní ročník pozvánku v počtu 270 spotů, 
podobnou spolupráci máme s prestižními  
hudebními magazíny a desítkami dalších  
médií, které svým způsobem již jen završují 
desetitisíce vlastních propagačních materiálů. 
Je jasné, že propagace festivalu i samotného 
města se nemůže uskutečnit jinak než sdruže-
nými prostředky. Vážím si v tomto směru kaž-
dé pomoci. Bohužel však zpočátku o velké 
vstřícnosti města k festivalu se hovořit nedá.  
S příchodem nového zastupitelstva se stal  
novým starostou Aleš Svoboda a s ním došlo  
i ke změně přístupu k naší akci. Město se tak 
letos poprvé stává významným partnerem  
The Legends Rock Fest. V kontextu popsaného 
se osobně domnívám, že by se město mělo  
připojit v rozsahu hlavního partnera. Je to jed-
no k druhému, společně bychom pak jistě  
dokázali víc. 

tato otázka je tak trošku i za fanoušky,  
kteří se chystají právě do Hořic. bude tento 
ročník něčím ojedinělý?

Již tradičně chci upozornit na soutěž o divácky 
NEJúspěšnější kapelu, která si odveze prestižní 
cenu pro vítěze, symbol festivalu vyrobený  
speciálně pro tuto příležitost na SPŠ Kamenic-
ké a sochařské. Stejně zajímavá bude soutěž  
o NEJoriginálnější Fans klub a připomínám 
také osobité autogramiády. Účastníci se mo-
hou těšit i na mnoho novinek. Pro letošní rok 
jsme vyjednali pro držitele vstupenek z před-
prodeje řadu slev. Jsou mezi nimi slevy  
na vstupné do blízkých rekreačních zařízení, 
historických objektů a turistických zajímavostí. 
Dále na nákup Hořických trubiček a další.  
Nadále pracujeme na stylové image místa ko-
nání. Letos bude nová kulisa u pódia, ale třeba 
také pětimetrový obelisk s orlem na jeho  
vrcholu. Tento sloup bude lemován vlajkami 
účinkujících kapel, ty by měly zdůrazňovat  
význam soutěže o NEJ kapelu. Jinak vše včetně 
kulis v sobě ponese určitou symboliku, a to vý-
znam kamene. Nacházíme se totiž v regionu 
sochařů – v městě kamenné krásy. Těch novi-
nek bud mnohem více, stejně tak jako tento 
magazín, který bude účastníkům poskytnut 
zdarma a skrze který jim chceme zajistit  
co nejlepší informace a servis, aby se zde cítili 
dobře a vše si co nejvíce užili. Každým rokem 
se snažíme navázat na vše dobré - program,  
catering, sociální zázemí, veškeré služby  
a servis, dobrá dopravní obslužnost. Co se 
osvědčilo, v tom pokračujeme, a současně se 
snažíme vše vylepšovat o další náměty.  
A zda bude letošní ročník ojedinělý? Myslím,  

že nám snad ani nejde o to, hledat nějakou 
ojedinělost, která by svými titulky v bulvárních 
listech přilákala čtenáře. Za ojedinělost pova-
žujeme výběr kapel, doprovodný program  
a souběh všech pečlivě a trvale připravovaných 
služeb.
 
jaké jsou reakce na výběr kapel a která z nich 
je podle vás tahákem festivalu?

Zde bych rád zmínil, že novou významnou po-
silou pro sestavení programu je Jana Hejčová  
z Liberce, která je rockerkou tělem i duší. Říká 
se, že dobrý manager se pozná tak, že když 
není k dispozici, vše funguje bez problémů  
i bez něj. Takhle daleko bohužel ještě nejsme. 
Co ale platí od samého začátku, že při dělbě 
organizačních aktivit se snažím každému  
členovi realizačního týmu svěřit okruh úkolů, 
se kterými se musí poprat sám. Takže  
k reakcím na výběr kapel: Je mi fakt velikým 
potěšením, že s letošním programem (mimo-
chodem výběr skupin na rok 2017 se připravuje 
již s dvouletým předstihem) jsou všichni  
spokojeni a těší se na jejich koncerty. Rád to 
Janě přetlumočím! A tahák festivalu? I pro  
letošní program platí, že nám jde o to, aby se  
při něm mohli účastníci bavit od začátku až  
do konce. Aby si tu každý našel tu svoji srdcov-
ku a při tom všem si poslechl i nové doposud  
třeba nepoznané kapely. Určitě stojí za to, aby  
se o nich příznivci dobré muziky dozvěděli.  
Věřím, že celý program bude pro účastníky  
festu jeden veliký tahák. 

máte radost z návštěvnosti minulých ročníků 
a věříte, že se the legends rock Fest stane 
tradicí s pojenou s Hořicemi?

Výborná otázka, obzvlášť vzpomenu-li si na 
chvíli, kdy byl před šesti lety poprvé vysloven 
název festivalu. Od té doby si našli cestu na náš 
festival účastníci doslova ze všech koutů České 
republiky. Na hudební víkend k nám přijíždějí 
nejen jednotliví fanoušci, ale i celé rodiny. Naše 
počáteční přání se tak změnilo ve skutečnost. 
A zda se stane tradicí, spojenou s Hořicemi? 
Kdysi jsem vyjádřil přání být osobně u 20. roč-
níku. Mezitím vytvořit tým lidí, kteří tento fest 
dokáží organizovat, jak jsem již uvedl, i beze 
mne. Věřím, že pro trvalou tradici dnes již 
máme všechny předpoklady. A co se týká  
spojení této akce s Hořicemi, ve všem, co jsem 
v průběhu rozhovoru uvedl, byl jistě znát silný 
patriotismus. Bude-li v tomto směru existovat 
vyvážená součinnost s městem Hořice, jsem si 
zcela jistý, že je možné s tím počítat. 

Na závěr bych chtěl jako každý rok poprosit 
všechny účastníky, aby s sebou do Hořic  
v Podkrkonoší „přivezli“ nejen dobrou náladu, 
ale také příjemné počasí. O technickou  
stránku festivalu se ze všech sil postaráme,  
ale to ostatní je na samotných lidech, to neo-
vlivníme. Mohou se totiž dobře bavit za každé-
ho počasí.
Přeji všem návštěvníkům, aby si letošní jubilej-
ní pátý ročník The Legends Rock Fest co nejví-
ce užili a rádi se k nám opět vraceli. Ještě  
jednou děkuji za veškerou pomoc, které se 
nám při hudebního festivalu dostává, a všem 
přeji co nejvíce hezkých zážitků. 

...nejen o začátcícH Festivalu
Hořický festival the legends rock Fest letos oslaví své první 
půlkulatiny. k této příležitosti jsem oslovila hlavního orga-
nizátora zdeňka lhotu, který nejen zavzpomíná na začátky  
hudebního festivalu, ale podělí se s námi i o pocity a proměny, 
které tuto akci provázejí. 

rozHovor s organizátorem Festivalu
zdeŇkem lHotou



Hrůzostrašná pětice Dymytry je česká meta-
lová kapela z Prahy, která svůj styl nejčastě-
ji označuje jako PSY-CORE metal. Skupina  
působí na české hudební scéně od roku 2004,  
a její strašidelná image je založena na mas-
kách brouků z dílny Národního divadla. Kromě 
toho se vyznačuje svými mohutnými kytaro-
vými (Jiří „Dymo“ Urban, Jan „Görgy“ Görgel)  
a baskytarovými riffy (Artur „R2R“ Mikhaylov), 
nekontrolovatelnými a okem neviditelnými 
údery Miloše „Mildora“ Meiera do bubnů, me-
lodickými, zapamatovatelnými refrény a su-
gestivním zpěvem frontmana Honzy „Prothea“ 
Macků.

Fanouškům The Legends Rock Fest ovšem 
není třeba kapelu Dymytry jakkoli představo-
vat. Od druhého ročníku patří mezi jeho stáli-
ce, festivalu se účastní každý rok. V letech 2014 
a 2015 se dokonce stala divácky nejúspěšnější 
kapelou. My věříme, že si i v letošním ročníku 
kapela obhájí jednu z předních příček. Na ju-
bilejním pátém ročníku proto nemůže tahle 
vykutálená parta chybět. 

Tuhle pětici už tuplem není třeba jakkoliv 
představovat, protože se jedná o vůbec nejzná-
mější metalovou skupinu u nás. I v kapele  
Arakain se vystřídalo několik hudebníků  
a fanoušci si ji spojují především s Alešem 
Brichtou, který „frontmanoval“ v kapele do roku 
2002. Ten rok se role zpěváka ujal Petr Kolář  
a o tři roky později své místo přenechal součas-
nému frontmanovi kapely – Honzovi Toužim-
skému, který se zároveň netají obrovskou  
láskou nejen k hudbě, ale i k silným strojům. 
Díky velké zálibě se navíc věnuje také funkci 

ambassadora ikonické značky Harley Davidson. 
Skupina Arakain se u nás na festivale předsta-
vila už v roce 2014. Před čtyřmi lety oslavila  
30 let své existence a dnes patří mezi jedno-
značné přední legendy české rockové scény. 
Jak sám název festivalu napovídá, při ,,malém“ 
pátém jubileu nemůže ani Arakain v sestavě 
Jan Toužimský (zpěv), Jiří Urban (kytara),  
Miroslav Mach (kytara), Zdeněk Kub (baskyta-
ra) a Lukáš Doksanský (bicí) chybět. Fanouš-
kům se představí již v pátek.

V létě roku 1995 se domluvila skupinka kama-
rádů a dali dohromady kapelu Harlej. Od jejího 
vzniku se během celé doby působení v kape-
le vystřídalo několik hudebníků. V roce 2005 
v rámci koncertu v Plzni vzniklo první DVD 
nazvané „Když chválíme, tak vás“. Zároveň byl 
tento koncert prozatím posledním veřejným, 
kde kapela odehrála část vystoupení v původ-
ní sestavě. Nyní se kapela pyšní v této sestavě: 
Tomáš Hrbáček (zpěv), Tonda Rauer (kytara), 
Martin Kolinss (baskytara), Milan Hoffmann 
(kytara) a Libor Fanta (bicí). Harlej vloni oslavil 
ve vyprodané Lucerně 20 let své existence.
Při 20. výročí kapely proto není divu, že pro 
přání mnoha fanoušků vystoupí i na našem 
festivale - The Legends Rock Fest 2016. Všem 

fanouškům a účastníkům festivalu se v Hoři-
cích představí vůbec poprvé. Není nejmenších 
pochyb, že jako jeden z headlinerů sobotního 
večera bude patřit Harlej právě mezi horká  
želízka celého festivalu a horkým kandidátem 
v anketě o divácky nejúspěšnější kapelu.

Na festival v rámci line-upu přifrčí i moravsko
-pražská hardrocková skupina Traktor. Ačkoliv 
tato skupina působí na hudební scéně něco 
málo přes 15 let, i jí jako většinu kapel postih-
la několikaletá pauza. Po delší odmlce pak 
nahrála album s názvem „69“, k jehož songu  
Cosmosen ve spolupráci se Zdeňkem Izerem 
byl natočen i klip. 

TRAKTOR vystupoval v rámci festivalu v Hoři-
cích již dvakrát, a to hned na 1. ročníku a poté 
v roce 2015. Jako organizátory festivalu nás vel-
mi těší, že si pro natočení druhého videoklipu z 
CD Alacatra’n’z a skladbu Defenestrace vybrali 
členové kapely i náš festival. Mezi účastníky si 
tahle parta raketově získala jejich přízeň a její 
hvězda stoupá strmě vzhůru. Není divu, že se 
na přání toho nejlepšího a do třetice všeho 
dobrého představí i v roce 2016.

Tato rocková kapela má své kořeny už v roce 
1996 v Turnově. Za dobu svého působení mají 
na svém kontě čtyři alba, z nichž to poslední - 
Mockba Nostra bylo vydáno v roce 2010. Nejen 
jejich veselý hudební projev provází skladby 
s českými texty, jejichž autorem je frontman 
Honza Havlíček. Další autor hudebních nápa-
dů a zakládající člen kapely je Tomáš Vilímek 
(kytara), na basovou kytaru doprovází Vítek 
Vohnický, Jiří Svoboda (bicí), Viktor Mlčkovský 
(kytara) a od letošního roku navíc nově i Martin 
Volák (kytara).

Kapela tady u nás vystoupí vůbec poprvé  
a jejich účast bude hned i tak trošku důvod  
k oslavě. Vznik této formace se píše v roce 
1996 a v roce 2016 to bude přesně 20 let od 
vzniku kapely. Jak o sobě i vtipně uvádějí: „Po-
kud jste v sobě nalezli tolik odvahy, že jste se  
rozhodli získat podrobnější informace o čle-
nech orchestru, jste tu správně,“ tak my s nimi 
souhlasíme. Přijďte si v rámci festivalu určitě 
poslechnout partu muzikantů, kteří vás zcela 
jistě naladí na tu správnou dávku rocku.

Miloš je český kytarista, skladatel a zpěvák, kte-
rý se na přelomu osmdesátých a devadesátých 
let proslavil jako frontman skupiny Vitacit. Jak 
se ale říká: „sílu osobnosti nezastavíš“. I tento 
citát byl nejspíše důvod k tomu, proč se vydal 
na vlastní sólovou dráhu. Minulý rok navíc úzce 
spolupracoval s Petrem Kolářem na jeho po-
slední desce „A PROČ NE!“, která už od vydání 
sklízí veliké úspěchy nejen v hitparádách. 

Na The Legends Rock Fest se představil již  
v roce 2014, kde obecenstvo doslova ,,válco-
val“ svými kytarovými sóly. Jak název 5. roční-
ku festivalu napovídá, Miloš bude vedle Aleše 
Brichty a skupiny Arakain patřit bezpochyby 
mezi ,,trojlístek“ kapel, které jsou ztělesněním 
legend české nejen rockové scény.

I Aleš Brichta působí bez pochyby k velkým 
průkopníkům metalu u nás. Jak už bylo zmi-
ňováno výše, jeho jméno je úzce spojováno 
především s kapelou Arakain, kde Aleš působil 
jako frontman od vzniku kapely do roku 2002. 
V roce 2008 byl posluchači českého Rádia 
Beat zvolen v kategorii „Osobnost“ do Beatové 
síně slávy. Dnes vystupuje se svou vlastní kape-
lou s názvem Aleš Brichta Project.

Aleš Brichta se jako jeden z headlinerů před-
stavil na The Legends Rock Fest hned při jeho 
zakládajícím prvním ročníku. Jak již bylo zmí-
něno, 5. ročník The Legends Rock Fest je jubi-
lejní, a proto se pro radost všech fanoušků vrací 
osobnost českého rocku zpět na místo činu.

Další thrash metalová skupina u nás na festiva-
lu, tentokrát z Mladé Boleslavi. Debustrol byl 
založen Martinem Kolinssem (kytara) a Martinem 
Melmusem (bicí) roku 1986, patří mezi hlavní 
průkopníky thrash metalu na území tehdejší-
ho Československa. V nynější době sklízí kapela 
úspěchy především díky tracku „Zakuklenci“, 
kde se nebáli „zazpívat“ svůj názor o období, 
které vystihuje aktuální problémy. 
I skupina Debustrol se na The Legends Rock 
Fest již představila, a to před dvěma lety, kdy 
vystupovala v odpoledních hodinách a pro vy-
znavače ,,měkčího“ rocku to byl přinejmenším 
nářez. I ona se vrací po roční přestávce. Kapelu 
charakterizuje především repertoár se zvuky 
motorové pily. Letos kapela slaví 30 let své exi-
stence a na festivalu vystupuje na samý závěr 
programu. Pro nejvytrvalejší příznivce ,,tvrdého 
jádra“ to bude minimálně vrchol festivalového 
víkendu.

Five O´clock Tea jsou šestičlenná banda výrost-
ků z ulic pražskejch periferií zformovaná roku 
2006. Na svejch koncertech odpalujou ener-
gickou smršť nekompromisně zkreslenejch ky-
tar, drtivý basy a úderný rytmiky. To všechno je 
navíc povzneseno duem frontmanů na úplně 
jinej level, než jste zvyklí. Jsou mimo jiné autory 
hudební pornopolemiky Helmut a pěstitelský 
hymny Sejou. Five O´clock Tea jsou doma jak 
na prosluněnejch festivalech, tak i v podzemní 
temnotě hudebních klubů.

Sestavit dobrý program je někdy opravdu ne-
snadné. Fanoušci festivalu volají po nových za-
jímavých kapelách. Na druhou stranu nechtějí 
přijít ani o kapely, které mají v jejich srdcích 
pevné místo. Five O´clock Tea se od začátku 
hledáčku kapel uvažovaných k premiérovému 
programu zařadila na jednu z předních příček. 
V rámci sobotního programu bude nepochyb-
ně energickým překvapením, které si nesmí 
nikdo nechat ujít, a při kterém se bude každý 
skvěle bavit.

Jinak, než sloganem “hudebně bojovej tým” 
bychom tuto kapelu snad ani vystihnout  
nemohli. Nejenže se skládá (dle nejmenova-
ných novin) z bláznů, exotů a magorů, ale do-
konce i z členů pražské galerky. Walda Gang 
se v aktuální formaci skládá z Vládi “Šafrdy” 
Šafránka, kterej baví českej národ už dvě deká-
dy svým neuvěřitelným hlasem, dále z kytaristů 
Myšáka Hladůvky a Marcuse Trana, nad kterými 
navíc nově drží posilu i kytarista Josie Vareka.  
Nekompromisní basák Buřt se snad nezalek-
ne nikoho, kromě obludnejch smraďochů  
Martina Švejdy a Toma Atoma. Svými údery  
do bubnů o sto šest pak kapelu doprovází Ríša 
Scheufler jr.

Walda Gang se stejně jako Harlej, Debill Heads, 
Five O´Clock Tea a další pravidelným účastní-
kům The Legends Rock Fest představí poprvé. 
Jsme si jistí, že s kapelou jakou je Walda Gang 
bude celý program živější. Spolu s dalšími  
výbornými kapelami se na ně můžete těšit již  
v pátek. My se pak těšíme, až si společně  
s nimi zazpíváme nejen Svařák, ale i Eldorádo 
či Pověste ho vejš.

4 + the legends rock fest zpravodaj

Představujeme kaPely 2016
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Ač se to nezdá, bylo to už v roce 1988, kdy se 
dala dohromady drsně znějící parta Doga.  
Kapela od svého založení slavila jisté úspě-
chy, mezi kterými byly i koncerty v zahraničí.  
Pevně na “všechny čtyři nohy” jí ale postavil 
výrazný frontman Roman IZZI Izaiáš až v roce 
1992. Kapela se postupně stala respektova-
nou rockovou stálicí tuzemské hudební scény,  
a nyní má na svém kontě devět studiových  
albových nářezů.

Když poprvé kapela Doga zavítala na 4. ročník 
The Legends Rock Fest, možná, že ani jeho 
organizátoři netušili, jak veliký úspěch bude 
mít mezi účastníky festivalu. Speciálně u této 
kapely je třeba připomenout soutěž o divác-
ky nejúspěšnější kapelu festivalu, která podle 
počtu odevzdaných hlasů rozhoduje o získání 
prestižní sošky. A to hlavně proto, že kapela 
Doga při svém debutu hrála až po sčítání všech 
odevzdaných hlasů. Letos si vše kapela Doga  
a její noví fanoušci mohou více než vynahradit, 
neboť‘ hraje již v pátek. A to s rozjezdem, jaký 
nenabízí žádná horská dráha.

Kapela Rain vznikla v prosinci 2003 z trosek  
kapel H.U.M.R. a LAZY MAKER a zpočátku hrála 
thrash metal. V průběhu působení této kapely 
nastaly zásadní změny nejvíce v období roku 
2007 a 2008. Postupně se vše vykrystalizova-
lo a už vše vypadalo, že je to ono! Z původní  
sestavy zůstal sám Honza Kvapil a měl pocit,  
že je to ok. Jenže i rok 2014 je opět plný změn  
a post kytaristy a i za bicími se mění. Nebudeme 
vypisovat veškeré události, které tuhle partič-
ku muzikantů z Nového Města pod Smrkem  
potkaly. Hlavní je, že kapela, která hraje cross- 
over-metal, má už konečně v těch změnách 
vybráno a vy si je ve stejné sestavě užijete úpl-
ně poprvé právě zde na festivalu. 

Co dodat? Pokud na podzim tahle parta skli-
dila ovace za skladbu ,,Když všechno končí“, 
tak na The Legends Rock Fest bude naopak 
na samém začátku pátečního programu, kdy 
vše pěkně rozjede. Proto nepromarněte ani 
chviličku a buďte u toho skvělého zážitku od 
samého začátku.

Dříve Komunální odpad, je rocková kapela  
z Chlumce nad Cidlinou, založená v roce 
1989. Lídrem skupiny je zpěvák Luboš Suchá-
nek. Další členové kapely jsou Jarda Bárt No-
vák (klávesy), David Hlaváček (bicí), Pavel Erny  
Hanuš (kytara), Filip Litera (baskytara), Radek 
Plachetka (kytara). Známost Komunálu se  
zatím drží převážně ve Východních Čechách.
At‘ už více či méně informací tvrdí o kapele 
cokoli, jedna věc je jistá. A totiž to, že u málo-
které skupiny se setkáte s takovým množstvím 
,,skalních“ fanoušků, kteří jedou za milovanou 
kapelou přes půl republiky a kteří si se svojí  
kapelou zpívají texty, které píše sám život.  
U málokteré kapely dochází ke „splynutí duší“ 
jako je tomu právě mezi fanoušky a Komu-
nálem s jejich lídrem Lubošem Suchánkem.  
Komunál je kapelou, kterou si její fanoušci 
jako jedinou doslova vyskandovali. Je jedinou  
formací, která počínaje prvním ročníkem ne-
chyběla ani na jednom z dosavadních festivalů 
v Hořicích v Podkrkonoší. Jistě ne náhodou. 

Komunál se stal historicky prvním držitelem 
sošky, udělované divácky nejúspěšnější kapele. 
Na druhém ročníku ji v počtu hlasů od fandů 
ovšem ,,trumfl“ Škwor, poté dvakrát Dymytry. 
Pro fandy Komunálu je to téměř jako výzva. 
Komunál na 5. ročníku vystupuje v časově  
příznivější době (doposud vystupovala vždy  
na konci programu) a uvidíme, jak to v nejna-
bitější ,,konkurenci“ všech dosavadních ročníků 
tentokrát dopadne.

Hard rocková smečka BLACK BULL byla utvo-
řena na sklonku roku 2009 kolem zpěvač-
ky Lucie Roubíčkové (ex Krleš) a na jaře 2013  
vydala své debutové album ROCK ALL NIGHT 
ve stylu moderního hard rocku. Všichni členo-
vé kapely jsou zkušenými muzikanty, kteří se 
podíleli na tvorbě v jiných hudebních forma-
cích jak na tuzemské, tak i zahraniční rockové 
a metalové scéně. 

Ani kapela Black Bull s Luckou Roubíčko-
vou není na The Legends Rock Fest žádným  
nováčkem. Představila se zde hned dvakrát,  
a to při 1. ročníku v roce 2012 a pak i v roce 
2013. Od samého začátku se stala miláčkem  
publika a při 5. jubilejním ročníku se vrací  
na téměř domácí půdu.

Stalo se již nepsaným zvykem, že organizá-
toři festivalu dávají příležitost k vystoupení  
a prezentaci některé z kapel pocházejících  
ze zdejšího regionu. V tomto směru ani jed-
na z pozvaných kapel nezklamala. Na prvním  
ročníku se představil Atlantis, na druhém  
Manuál, na třetím Alžběta. A stejně tak tomu  
bude i na pátém ročníku, kdy se účastníkům 
představí jičínská kapela Fénix otevírající so-
botní program. Buďte u toho!

autor Nicola Bernard

Jmenuji se Luboš Suchánek, jsem zpěvá-
kem skupiny Komunál, která má tu čest, 
že nebude chybět na letošním ročníku 
festivalu legend v Hořicích. A nejen to. 
Komunál hrál zatím na všech ročnících  
a musím říct, že pokud bude o nás zájem, 
tak se budeme vracet rádi i v letech příš-
tích. Nechci, aby to znělo jako klišé, pár 
naleštěných vět, ale mám k tomuto fes-
ťáčku bližší vztah, protože jsem byl pár 
momentů i u vytváření prvního ročníku. 
Pamatuji si, jak Zdenda Lhota (pořadatel 
a hlavní mozek) seděl u mě v kanceláři  
a říkal mi: “Víš,  já bych rád udělal nový fes-
ťák. Měl by se jmenovat Festival legend. 
Ale začínám. Chtěl bych vytvořit něco,  
co by mělo tradici. Něco, kam by se lidi 
rádi vraceli a chci, aby tam hrál i Komu-
nál.“ A to neměl říkat. V ten okamžik se 
mi začal vařit mozek. Přede mnou seděl 
bláhový sympaťák s jasnou vizí, nadšením 
a neuvěřitelnou, až skoro nakažlivou chutí 
a já neměl to srdce mu říct: „Hele brácho, 
zní to krásně, ale vytvořit něco na zele-
né louce není žádná sranda. Určitě první 
ročníky zadotuješ. Než si to získá jméno, 
než si to získá fanoušky a respekt kapel…
Zdendo, Zdendo…to nemůžeš dát.“
Za dvacet pět let jsem totiž zažil spoustu 
pořadatelů akcí, jenž si mysleli, že oprav-
du stačí rozhodit pár plakátů a sednout si 
ke vstupu. Ti pak také po prvním nezdaru 
končili a zůstal jim jenom pocit, že všech-
no bylo špatně. Zdenda byl úplně jiný pří-
pad. On skutečně počítal s tím, že vytváří 
něco, co zákonitě od začátku musí podr-
žet, že budou třeba tři ročníky, na kterých 
se prodělá, ale on vydrží, protože má vyšší 
cíl. Vytvořit legendu. Tradici.
A já mu neměl sílu to nadšení brát.  Řekl 
jsem mu jenom něco ve smyslu: „Zdendo, 
festival legend… myslíš, že tam má co dě-
lat Komunál?“ Už si ani nepamatuju, co 
mi tenkrát odpověděl, každopádně jsem 
poctěn, že na plakátech a banerech kaž-
dého ročníku jméno Komunál nechybělo.
Když to dneska vidím,  jsem neskutečně 
rád, že počty lidiček stoupají a kapely 
ve svých diářích chtějí mít nápis Hořice. 
Proč? Protože je to od první minuty dě-
lané srdcem, bez kalkulace čistého zisku,  
s pocitem tvorby něčeho, co má mít tradi-
ci, smysl a dobré jméno.
Co říct závěrem? „Zdendo, podařilo se ti 
to a já jsem moc rád, že jsem ti to tenkrát 
nezačal rozmlouvat. Klobouk dolů před 
Tebou a celým týmem lidí, kteří se na tom 
s Tebou podílejí. Já se vždycky rád vrátím 
a dneska se už nebojím o Tvůj fesťák. Ten 
už má svůj život a roste si do krásy. Dnes-
ka se bojím spíš okamžiku, kdy tam jed-
nou jméno Komunál napsané nebude. 
Ale to je život a o nás v tomto příběhu 
vlastně vůbec nejde. Každopádně nám 
bylo a vždy bude ctí u Tebe hrát!
Hodně štestí a víc lidí, kteří si dokáží jít  
za svými sny!“

přeje Luboš Suchánek
KOMUNÁL

aHoj Přátelé

„Na The Legends Rock Fest jsem byl pozván 
hned na prvním ročníku, nyní se po čtyřech  
letech vracím na místo činu. Na tento fes-
tival se rád vracím hned ze dvou důvodů.  
Je vždycky krásný zahrát si s kapelami a setkat se  
s lidmi, které mám rád. Stejně tak mě těší, že to 
bude při příležitosti prvního malého ,,velkého“ 
jubilea 5. Ročníku. Jako dnes si totiž pamatu-
ji, že 1. Ročník proběhl na konci prázdnin a že 
téměř propršel. Organizátoři se však nevzdali, 
vytrvali, což se dnes často nevidí a to je mi to 
blízké. O skvělé jedinečné a neopakovatelné 
atmosféře tohoto festu se dnes mluví široko 
daleko. Předpokládám, že to bude opět výbor-
ná zábava, jeden z vrcholů letošního léta. Sám 
se chystám, že se zdržím… takže přijdte, těším 
se, že si to všichni užijeme.“

Aleš Brichta
ALEŠ BRICHTA PROJECT – zpěv 

„The Legends Rock Fest je pro mě velká srd-
covka. Mám rád akce, za kterými jsou vidět lidi,  
co to dělají srdcem a snaží se udělat maxi-
mum pro návštěvníky. A přesně taková parta 
kolem Rock Festu je. Když se k tomu přidá 
naprosto parádní místo konání, super keťas  
a samozřejmě kapely, je z toho fakt povedenej 
víkendovej večírek! Těším se moc a doufám,  
že do třetice obhájíme hlasování diváků. Určitě 
doražte, stojí to za to!“

Jan ,,Protheus“ Macků 
DYMYTRY – zpěv

„Protože na Legend Rock Festu mám možnost 
hrát letos už potřetí za sebou, vnímám každým 
rokem výrazný posun dopředu po organizač-
ní stránce i prestiže festivalu na naší hudební 
scéně. Pokaždé větší pódium, lepší zvuk, více 
světel,... Těším se vždycky na skvělou atmosféru 
a stylovou pestrost kapel. Užívám si skvělých 
fanoušků i šatny v podobě chatek je příjemná 
změna oproti jiným festům, kterých objedu  
v létě spoustu. Jooo a loni jsme využili  
s Dymytry i nedaleké koupaliště, tak to bylo 
skvělé zpestření. 
Budeme se snažit, abychom obhájili první  
místo v anketě fanoušků a uděláme velkou 
show! A pokud nevyhrajeme, nejdůležitější je 
si užít rock‘n‘rollu!“

Miloš Meier 
DYMYTRY – bicí 

„Za BB můžu říct, že jsme měli možnost hrát 
hned na prvním ročníku a byli jsme velice mile 
překvapení.
První ročníky nových festivalů, pokud to nejsou 
mega akce s obrovskou mediální podporou, 
dopadají všelijak. Pořadatelé mnohdy přecení 
své síly, nebo podcení potřeby fanouška.. nebo 
prostě neodhadnou hudební vkus fanoušků. 
Těch možností, jak ztroskotat a skončit dřív, 
než vlastně začnete je spousta.
V tomto případě nám popravdě spadla brada, 
protože Zdeněk se svým týmem vykouzlili  
prostředí letitého festivalu stylem zkušených  
a hlavně pečlivých pořadatelů, přestože, jak 
Zdeněk tvrdil, to byl jejich první počin této  
velikosti. Každý detail byl podchycen, vše per-
fektně zorganizováno jak pro muzikanty,  
tak i pro fanoušky. Máme upřímnou radost,  
že se tenhle parádní festival uchytil a roste, 
protože je to jen zpětná vazba na pečlivost  
pořadatelů, kteří nemyslí v první řadě na zisk, 
ale na muziku, fanoušky a i na nás muzikanty. 
Péče naprosto luxusní! Zkrátka tady je bigbíto-
vé i obchodní srdce na správném místě!!! 
Pro nás určitě jedno z nejoblíbenějších míst, 
kam se rádi vracíme!! A publikum? Senzační!!! 
Díky za tu neskutečnou atmosféru, kterou nám 
v Hořicích vytváříte. Těšíme se na vásssss!!!“ 

Lucka Roubíčková
BLACK BULL – zpěv 

co na Festival 
říkají Hudebníci
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H l a v n í  P a r t n e r

www.cez.cz

g e n e r á l n í  P a r t n e r

komPletní sortiment výrobků 
z PřírodníHo kamene 

sPecializace na kamenné obklady a dlažby

 tecHnické Poradenství

vzorková Prodejna: dřísy, PraHa 

www.dekstone.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Přední dodavatel služeb v oblasti nakládání s odpady, využití a odstraňování odpadů. 

Sanace ekologických zátěží. Údržba komunikací, zeleně veřejných prostor.

www.mariuspedersen.cz

Servisní organizace 
manipulační techniky 

a vysokozdvižných vozíků 
s působností v celé ČR.

Praha
Dvůr Králové nad Labemwww.plachetka.cz   

www.binzel-abicor.com

Světová jednička
ve vývoji a výrobě

Svařovacích hořáků
hořice

VýStaVby RD na klíč
StRojní omítky

anhyDRitoVé PoDlahy
faSáDy

zámkoVé Dlažby

SmiloVice
mlaDá boleSlaV

www.remabe.cz

www.horice.org

Vývoj a výroba vysoce výkonného 
LED osvětlení pro interiéry, 
průmysl, veřejné osvětlení 
a interiérové designérství. 

Garance úspory energie min. 60 %, 
od analýzy nákladů a projektu 

po dodávku na míru.  

www.ekoledlights.cz

www.radiobeat.cz

www.radiobeat.cz

www.fakker.cz
ROCK  /  METAL  

HARDCORE  
GOTIKA  /  EMO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE
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ZeměměřicKá fiRma, 
PoSKytující KomPLexní 

ZeměměřicKé SLužby
- oStRoměř -

www.geoplancz.cz

velkoobcHod a distribuce 
alkoHolu, limonád, 

cukrovinek, tabákovýcH 
výrobků a drobné drogerie

www.adam-velkoobchod.cz

Vývoj, výroba a prodej 
kabelových svazků a kabelové konfekce. 

Zakázkový vývoj a výroba elektroniky 
a plošných spojů - Ostroměř

www.emtron.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

Výkup železa a barevných kovů. 
Prodej pevných paliv, propanbutanových láhví, 

štěrků, písků a drti. 
 Kontejnerová přeprava. Pneuservis - Ostroměř

www.paliva-gabriel.cz

Prodej a montáž 
podlahových krytin, dveří, oken 

a příslušenství do interiéru - Chodovice
www.svartes.cz 

Kvalitní kuchyně české výroby. 
Od návrhu a zakázkové výroby 

po odbornou montáž. 
Prodejna nábytku - Hořice

www.nabytekhorice.cz

- Nádrže a tanky: 
nerezové, duplikátorové, tlakové, 

netlakové, s míchadly
- zařízení pro masný průmysl

www.pentas.cz

Počítače a notebooky, digitální 
fotoaParáty, telefony a tablety, 

Příslušenství, servis - Hořice 
www.x-comp.cz

Provádí montáže kotelen vč. ústředního
topení. Vyměňuje a rekonstruuje

stávající rozvody - Hořice

www.fesmont2000.cz

Vývoj, výroba, prodej a servis techniky 
pro přepravu dřeva. Soupravy s teleskopickými 
a neteleskopickými návěsy, soupravy s přívěsy, 

vkládané a universální plošiny, nástavby tažených 
vozidel, přestavby - Chvalina, Hořice

www.hs-horice.cz

ZakáZková 
výroba 

Z nereZové 
oceli,

průmyslové 
odvodněníwww.laf.cz

Inženýrské sítě, zemní práce, autodoprava, 
výstavby a opravy chodníků. Řízené protlaky.

www.nadoz.cz

Zkoušky a certifikace ve vybraných 
oblastech stavebnictví - Hořice

www.zkk.cz

Revize komínů, frézování a vložkování. 
Prodej, instalace a servis krbových 

kamen, stavba krbů 
Městec Králové, Dvůr Králové nad Labem

www.jirkaasyn.cz

stavební akciová společnost a.s. 
Významný generální dodaVatel 

pozemních a Vodohospodářských 
staVeb 

www.bak.cz

Dodávky a servis IT / ICT 
Hradec Králové

www.lansys.cz

www.spsks.cz  

Umělecké obory 
kamenosochařská tvorba, restaurování 
a konzervování kamene, užitá malba 

Technické obory 
těžba a zpracování kamene, 

těžba zpracování ropy a zemního plynu 

Ubytování 
ve vytápěných apartmánech, 

chatkách, stanu, karavanu 
či obytném autě

www.kempuveze.czNáměstí Jiřího z Poděbrad / Hořice
www.kralovskydvur.cz

 Bobová a lanová dráha Špindlerův Mlýn

www.bobovka.cz

Služby v oblaSti 
expreSního 
digitálního 
i klaSického 
ofSetového 
tiSku. 
grafické Studio, 
finalizace 
výrobků, 
doprava 
 - Jičín -www.rktisk.cz

nabízí 
detektivní 

a bezpečnostní 
služby, 

vymáhání 
pohledávek, 
zdravotnické 

dozory  
www.pohledavkyhlousek.cz

moderní akční adrenalinová hra podobná paintballu. 
přijdte si zahrát 

jednu z nejzábavnějších akčních her současnosti. 
- hradec králové -

www.lasergame-hk.cz

www.hvp.cz
Nabízí pojištění domů, bytů,  

havarijní pojištění. 
Pojištění podnikatelů, měst a obcí. 

Auto salon Nová Paka. 
Autorizovaný prodejce vozů Škoda.  

Kompletní sortiment nových vozů Škoda.
Prodej ojetých vozů. Nejvýhodnější financování. 

Komplexní servisní služby. 
www.havex.cz  

Zakázková výroba kuchyní, vestavných 
skříní, dětských pokojů, školek, škol 

a dalšího bytového nábytku - Hněvčeves

HUDBA PRO VÁS
www.rockpalace.cz

Vaše brána 
do království úspěšné reklamy

www.kralovskytisk.cz
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zábavný Fajn park u chlumce nad cidlinou 
(nově otevřen od 30. dubna 2016)
Základní vstupné dospělí 190 Kč
Pro předplatitele 170 Kč
www.fajnpark.cz 

Přírodní koupaliště dachova u Hořic
Cena vstupného dospělí 40 Kč
Pro předplatitele 35 Kč
www.tshorice.cz/koupaliste/

koupaliště milovice u Hořic
Dospělí celodenní vstupenka 60 Kč
Pro předplatitele 40 Kč
odpolední od 16,30 hod. 25 Kč
www.campmilovice.cz

koupaliště a kemp Pecka 
Cena vstupného dospělí 55 Kč
Pro předplatitele 30 Kč
www.kemppecka.cz 

zámek karlova koruna chlumec nad cidlinou
Cena vstupného dospělí 90 Kč
Pro předplatitele 50 Kč
www.karlovakoruna-zamek.cz
www.kinskycastels.com  

nákup kubištových Hořických trubiček
10 % na všechny produkty
Klicperova 2171 (u čerpací stanice Benzina)
www.horicketrubicky.eu 

PřeHled slev Pro držitele vstuPenek z PředProdeje
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úzký PříPravný tým:
organizátor, propagace, reklama:

Bc. Zdeněk Lhota, Hořice
Program, jednání s účinkujícími:

Jana Hejčová, Liberec
grafik, správce webu:
Ivo Vičar, Kutná Hora
Marek Krögler, Praha 

catering, stánkový prodej, pronájem:
Bohuslava Lhotová, Hořice

Festivalový zpravodaj:
Bc. Zdeněk Lhota, Hořice

Ivo Vičar, Kutná Hora
Eva Veselá, Krkonoše 

tisková mluvčí:
Jana Kleinbauerová, Praha

Hospodář:
Michaela Rybová, Pecka 

zajištění v místě Festivalu 
zvuk, světla:
Benny Sound 

Standa Beneš, Mladá Boleslav 
a jeho čtyři pomocníci 

moderátor:
Blanka Malá, Dvůr Králové

Péče o účinkující:
Jana Hejčová, Liberec 

Ladislav Hampl, Mirka Hamplová, Hořice 
Mirka Eisnerová, Marek Eisner, Teplice

image a orientace festivalu: 
Ivo Vičar, Kutná Hora

Zdeněk Stejskal, Poděbrady
stage manager:

Dáša Vlková, Kolín 
bedňáci:

Martin Tomíček, Jičín, + 5
Fotografové, kamera:

Jan Švanda, Moravská Třebová 
Jana Kleinbauerová, Praha 

Nicola Bernard, Liberec
Jan Macháček, Hradec Králové 

Jan Zahradník, Dvůr Králové 
Iva Juráková, Ostrava

Příprava technického zázemí:
Michal Matuška, Jan Bartoš 

a dalších sedm technických pracovníků 
elektrorozvody, osvětlení:

Vladislav Bahník 
mobilní toalety: 

Jiří Seidl, Dvůr Králové
novopacký pivovar: 

Jaromír Bulko, Lenka Krátká 
a dalších osm technických pracovníků 

sodovkárna koli kolín:
Ing. Pavel Vavruška, Kolín 

a další tři techničtí pracovníci
Hospodář: 

Michaela Rybová, Pecka
občerstvení, stánkový prodej, 

služby, zásobování, koordinace: 
Bohuslava Lhotová, Hořice 

Párty stan: 
Renata a Jan Bukačovi 

osvěžovna u podia:
Hanka Koutníková, Hradec Králové, + 2 

mobilní stánek: 
Matěj Hlavatý, Miletín, + 2

výčep u párty stanu 1 a 2: 
Dita Pourová, Hořice, + 2 

doplnování zboží:
Pivovar Nová Paka,

další služby zajištuje cca dalších deset 
smluvních partnerů

divácká soutěž, Fest-shop, 
ztráty a nálezy:

Markéta Kosová, Hořice
Dáša Hovorková, Choceň

ochranná služba:
Bezpečnostní a ochranná služba, 

vedoucí Stanislav Hloušek 
a dalších 15 členů ochranné služby 
Hradec Králové, úzce spolupracující

s Městkou a Státní policií
zdravotní služba: 
Nina Maixnerová

Pokladny:
Tereza Makanová, Pavla Pecová, Hořice, + 2 

úklidová služba, odvoz odpadu:
František Türk, Hořice

a ,,veškerý“ personál zajištující celý festival 

Do přípravy a organizace festivalu je dále  
zapojeno více než dalších šest desítek 
spolupracujících partnerů a více než 

tři desítky spolupracujících médií. 
Celkově nejméně 200 osob usilujících 

o co možná největší spokojenost 
každého z účastníků. 

Od finanční podpory, přípravy 
a výroby potřebného materiálu, 
propagace, veškeré organizace, 

po zajištění vlastního průběhu a úklidu. 
Na straně jedné se jedná o špičkové 

profesionály, na straně druhé o bezpočet 
obětavých dobrovolníků pomáhajících 

bez nároku na honorář. Bez všech těchto lidí 
by festival nikdy nebyl takový jaký je. 

A za to každému jednotlivci, 
který tvoří duši celého festivalu, 

patří ten největší DÍK! 

kdo se o vás bude 
letos starat

jak jsme slíbili, představujeme vám tímto přehled slev pro 5. ročník 2016, které jsou platné pro držitele vstupenek z předprodeje,  
s látkovými id pásky. slevy platí od neděle 24. 7. do neděle 31. 7. 2016. využijte proto všech avizovaných výhod, ať to stojí za to!

P r o g r a m  2 0 1 6 doProvodný Program
t H e  l e g e n d s  r o c k F e s t t H e  l e g e n d s  r o c k F e s t

taXi: ✆ 777 331 555 / zdravotní služba: ✆ 606 437 637 / inFocentrum Hořice: ✆ 492 105 432

inFo / ubytování / výlety: www.thelegendsrockfest.cz / www.horice.org

Pátek / start 16:00 Hodin
/areál otevřen od 15:00 Hodin/

rain  16:00 - 17:00
black bull  17:20 - 18:20
arakain  18:50 - 20:00
Walda gang  20:30 - 21:30
doga  22:05 - 23:15
dymytry  23:45 - 00:55

sobota / start 11:00 Hodin
/areál otevřen od 10:00 Hodin/

FéniX  11:00 - 12:00
Five o‘clock tea  12:20 - 13:20
debill Heads  13:40 - 14:40
komunál  15:05 - 16:15
aleš bricHta Project  16:40 - 17:50
miloš dodo doležal  18:20 - 19:30
traktor  20:00 - 21:10
Harlej  21:50 - 23:00
debustrol  23:30 - 00:40

soutěž o nej kapelu festivalu
Jako každý ro©k, ani letos nebude chybět soutěž o NEJ kapelu festivalu. 
Připomeňme, že v 1. ročníku 2012 se stal nejúspěšnější KOMUNÁL,  
v roce 2013 kapela ŠKWOR. V letech 2014 a 2015 byla stálicí festivalu 
skupina DYMYTRY. O vítězství rozhodují fanoušci, nezapomeňte tedy 
přidělit té své kapele svůj hlas (hlasovací žeton získáte na pokladnách).  
Udělování hlasů probíhá ve festivalovém shopu. Tradičně se bude  
soutěžit i o NEJ fans klub kapely (dvojice-trojice fanoušků) vybrané  
kapely. Obě soutěže budou vyhlášeny v průběhu sobotního večera. 
Osobité autogramiády a další soutěže budou provázet celý program. 
Pro výherce jsou připraveny ceny, jako např. VIP vstupenky na lanovou 
a bobovou dráhu ve Špindlerově Mlýně, dárkové poukazy na Laser 
Game v Hradci Králové a další ceny od produktových partnerů. 

Návštěvníci jistě ocení tipy k řadě výletů a možnosti doplňkových aktivit. 
Například  návštěvu prvorepublikového koupaliště Dachovy či vyhlídku 
z přilehlé rozhledny Masarykovy věže samostatnosti. Můžete si projet 
cyklostezku spojující koupaliště Dachovy se sympoziem soch pod širým 
nebem. Motoristy zaujme motocyklový okruh 300 Zatáček Gustava Havla. 
Dále se nabízí možnost výletů do ZOO Dvůr Králové, k unikátní přehra-
dě Les Království nebo do Prachovských skal v Českém ráji.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

www.novopackepivo.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
KAMENICKÁ A SOCHAŘSKÁ

HOŘICE

THE LEGENDS
ROCK FEST

OFFICIAL

! ztráty a nálezy ve Festivalovém sHoPu !

www.sodo-kolin.cz

www.kubistovytrubicky.eu

Výrobce tradičních 
Hořických trubiček

www.ceskamasna.cz

Velkoobchod a distribuce s masem 
masnými výrobky a mraženým zbožím.


